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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

Ao longo dos meses de 

novembro e dezembro de 

2019 

Campanha de Solidariedade 

Prof.ª Elisa Silva e Turma 7º F 
Alunos do 

Agrupamento 
“Por um Agrupamento mais solidário” 

Descrição: 
Angariação de roupas, calçado e brinquedos usados, para serem distribuídos por famílias do 
Agrupamento com dificuldades económicas. 

Objetivos: 
- Sensibilizar os alunos para importância da solidariedade social;  

- Motivar os alunos para atitudes altruístas; 

- Promover relacionamento entre alunos, escola e comunidade. 

Recursos Humanos: Alunos 7º F, Professora Elisa Silva, Assistentes operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias para cartazes 2 € ODCR 123  

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

10 de dezembro de 2019 
Projetos em Desenvolvimento Equipa BE / Prof. Martinha 

Machado 

Alunos do 6.º ano, 

turmas A e C Leituras Re…Criativas 

Descrição: 

O primeiro valor da leitura é o prazer que proporciona a quem a realiza. O hábito de ler, estimula a 

imaginação, fomenta e educa a sensibilidade, cultiva a inteligência e dá instrumentos essenciais para 

toda a vida. No entanto, por vezes, o livro, por si só, pode não ser suficiente., por isso, é necessário 

encontrar a “porta” que lhes permita entrar no seu interior. Leituras Re…Criativas resulta do trabalho 

efetuado ao longo do período em de sala de aula e no âmbito do currículo da disciplina de Português, 

orientado pela professora da disciplina.  

Assim, os alunos do 6.º ano, turmas A e C procederão à apresentação, de forma criativa/ dramatizada, 

de leituras efetuadas ao longo do período.   

Data/ Hora Ano/ Turmas Professores  

 

15h.00n 

(10 de dezembro) 

 
6.º A 
6.º C 

 
➢ Martinha Machado 
➢ António Félix 

 

Objetivos: 

- Apreciar o livro; 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de comunicação 

entre as pessoas; 

- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler;   

- Promover o trabalho colaborativo; 
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- Saber estar e saber ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE/Professora Martinha Machado e alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de dezembro de 2019 

Projetos em Desenvolvimento 

Equipa BE / Prof. Edite 
Peixoto 

Alunos do 5.º e 7.º 
anos 

 

À Conversa com a escritora Ana Teresa 

Caridade - Apresentação do livro 

Indra  e Yohanna. 

Descrição: 

No âmbito das atividades promovidas pela Biblioteca Escolar e partindo da leitura de um conto 

tradicional de Cabo Verde, ocorrerão conversas com a escritora Ana Teresa Caridade a propósito do 

livro Indra e Yohanna, bem como do projeto Com(P)artilha, projeto que funde a educação, arte e 

intervenção social visando um intercâmbio entre dois países irmãos - Portugal e Cabo Verde. 

 

Data/ Hora Ano/ Turmas Professores  

 

09h.00n 

(11 de dezembro) 

 
5.º A 

5.º E 

7.º A 

7.º E 

 

➢ Ana Couto 

➢ Inácio Coelho 

➢ Fátima Mendes 

➢ Vera Pereira 

10h.15n 

(11 de dezembro) 

 

5.º B 

5.º C 

5.º D 

7.º F 

➢ Cristina Peixoto 

➢ Constantino Veiga 

➢ Ana Couto 

➢ Elisa Silva 

 

12h.00n 

(11 de dezembro) 

 

 

7.º B 

7.º C 

7.º D 

 

➢ Elisa Silva 

➢ Lucília Cunha 

➢ Vera Pereira 

 

 

Objetivos: 

- Apreciar o livro; 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de comunicação 

entre as pessoas; 

- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler;   

- Promover o trabalho colaborativo; 

- Saber estar e saber ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE/Professora Edite Peixoto e alunos envolvidos 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 de dezembro de 2019 
Plano de Turma  Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Festa de Natal 

Descrição: 

Esta atividade terá início no mês de dezembro com diálogos, canções, adivinhas, poemas, quadras e 
mensagens, leitura de imagens e exploração de várias histórias relacionadas com o nascimento de 
Jesus. Toda comunidade educativa irá colaborar na decoração dos espaços do estabelecimento 
escolar. Estas atividades culminam com a festa de Natal que se realizará no dia 13, pelas 18 horas no 
salão paroquial de Santa Maria, onde todas as crianças participarão com apresentação de um número 
(dança pelas crianças do Jardim-de-Infância, teatro por todos os alunos do 1º ciclo e entoações de 
canções alusivas ao Natal). A Associação de Pais fará uma surpresa com a chegada do Pai Natal de 
uma maneira mágica, onde entregará um presente a cada criança.  

Objetivos: 

- Fomentar o convívio entre as turmas; 
- Promover o gosto pelas tradições; 
- Sensibilizar para conhecimento e pesquisa do significado dos símbolos natalícios; 
- Despertar sentimentos de amizade e solidariedade; 
- Promover o convívio entre toda a comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material diverso 165 € Pais e Encarregados 

de Educação 

---------------------------------- 

Observações ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

16 de dezembro de 2019 
Plano de Turma Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Ida ao Circo (Coliseu – Porto) 

Descrição: 

Num primeiro momento será explorado na sala a organização de um circo e a sua composição. No dia 

16 de dezembro, pelas 10 horas sairemos da escola num autocarro em direção ao Coliseu no Porto 

assistir ao circo. O regresso está previsto para as 13h. 

Objetivos: 

- Promover a diversidade cultural;    
- Conhecer e disfrutar a beleza de um circo; 
- Incentivar a ida ao circo; 
- Contactar com diferentes tipos de arte. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

T-shirt da escola, 

autocarros e bilhetes 

para o circo. 

1185 € Pais e Encarregados 

de Educação; 

Junta de Freguesia; 

Câmara Municipal de 

Guimarães 

---------------------------------- 

Observações -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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dezembro de 2019 
Projetos em Desenvolvimento Equipa 

BE/Educadoras/Professores 
Titulares de Turma. 

Alunos do Pré- 

escolar e 1.º ciclo  Viver o Natal 

Descrição: 

“Que o Natal fortaleça os vínculos fraternos e permita prosseguir o caminho de aproximação 

empreendido para se chegar a soluções compartilhadas e a todos assegurar progresso e 

bem-estar”. Papa Francisco 

No âmbito das atividades de promovidas pela Biblioteca Escolar, nos dias 10, 12 e 13 de dezembro, 

serão dinamizadas leituras teatralizadas do livro Feliz Natal, Lobo Mau, de Clara Cunha abordando a 

temática do Natal.  

Dia Hora         Escola 

 

 

10 de 

dezembro 

09h.30m 

/ 

12.30h 

 

EB1 /JI de 

Ronfe  

 

 

 

12 de 

dezembro 

09h.30m 

/ 

12.30h 

 

EB1 /JI de 

Poças- Airão 

Sta Maria 

 

14h.00m 

 

EB1 /JI de 

Roupeire 

 

13 de 

dezembro 

09h.30m 

/ 

12.30h 

 

EB1 /JI de 

Casais Brito 

Nota: O escalonamento dos anos/turmas será feito por cada escola.  

Em colaboração com a Junta de Freguesia de Ronfe far-se-á o embelezamento de duas árvores no 
exterior da escola.  

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagogias diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler entre 
crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Fomentar o gosto por tradições e costumes; 
- Viver o espírito natalício; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE//Educadoras/Professores Titulares de Turma; alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

2.º período 

(a calendarizar) 

Projetos em Desenvolvimento Professores António Félix e 

Sandra Gonçalves em 

articulação com  

Guimarães Rugby Union 

Football Club (GRUFC)  

Professores e 

alunos do 6.º ano 

SEMANA DO RUGBY 

Descrição: 
O Guimarães RUFC é um clube de rugby com sede em Guimarães, na Pista de Atletismo Gémeos 

Castro, encontrando-se a equipa sénior a disputar o Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Irá ser 

dinamizada a semana do Rugby aos alunos do 6.º ano. 

Objetivos: - Proporcionar aos alunos do 6º ano uma abordagem à modalidade, dando a conhecer o nosso clube 

e os valores que norteiam o rugby, ajudando ou ministrando uma aula prática de Educação Física. 

Recursos Humanos: Professores António Félix e Sandra Gonçalves e alunos do 6.º ano   

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 a 24 de abril de 2020 

Projetos em Desenvolvimento 

Professora Isabel Vilaça  
Professores e 

alunos envolvidos 

Projeto ERASMUS+ KA229 – Parcerias 

de Intercâmbio Escolar 

“Diversity and Culture make the UNION” 

A Diversidade e a Cultura fazem a 

UNIÃO 

Descrição: (Mobilidade) à Letónia no âmbito do Projeto Erasmus+KA229 – Parcerias de Intercâmbio Escolar: 

“Diversity and Culture make the UNION” Contrato no 2019-1-HR01-KA229-060859_6) 

 

Objetivos: 

A prioridade de ação deste Projeto é a inclusão social, constituindo-se como objetivos primordiais desta 

parceria, os seguintes:  

- Conhecer a riqueza cultural/histórica da Europa;  

- Promover a equidade, a inclusão social e o ensino escolar de alunos com historial de insucesso, com 

problemas de aprendizagem, educacionais e falta de oportunidades;  

- Fomentar a consciência cultural e linguística, competências de comunicação e domínio das TIC;  

- Estabelecer parcerias entre escolas de diferentes Estados Membros;  

- Implementar atividades de ensino e aprendizagem nas escolas parceiras de modo a contribuir para a 

inclusão social dos alunos em desvantagem, facilitando o seu envolvimento escolar e acesso a um 

maior conhecimento. 

Recursos Humanos: Professora Isabel Vilaça e alunos participantes 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Data a definir 
Projetos em desenvolvimento Professores de Português de 

9.º ano 
Alunos do 9.º ano 

“DIA OFFLINE” 
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Descrição: 

A ideia do “DIA OFFLINE” surgiu durante a correção da escrita, no segundo teste de português do 9.º 

ano. Os alunos foram desafiados a falar sobre a influência das tecnologias nas relações pessoais e as 

respostas, além de muito interessantes, foram muito preocupantes. A maior parte dos alunos tem 

consciência e manifesta preocupação pelo uso exagerado das novas tecnologias, mas assumem a 

dificuldade de se autocontrolar perante este flagelo. 

A partir das reflexões dos alunos e assumindo uma vontade de mudança, pensamos em criar, na nossa 

escola, um dia sem qualquer contacto com aparelhos eletrónicos para todos os alunos do 9.º ano.  

A iniciativa constará do seguinte: 

Logo no início da manhã, os alunos deixam, obrigatoriamente, todos os aparelhos eletrónicos num local 

designado para o efeito.  

De seguida, faremos uma caminhada até ao “Parque de Lazer Calça Ferros (Pedome)”, numa distância 

de 3,5km.  

No parque de lazer, desenvolveremos múltiplas atividades, devidamente articuladas com várias 

disciplinas, tais como: Português, Educação Física - atividades desportivas (futebol, jogos tradicionais, 

jogos de tabuleiro, atividades escutistas, dança, etc.; Educação Visual, Ciências Naturais, Geografia e 

outras disciplinas que se queiram associar. 

Na hora de almoço, cada aluno partilhará aquilo que trouxe de casa e teremos um almoço-convívio. 

Na parte da tarde, após o almoço e tendo concluído todas as atividades, regressaremos à escola. 

Esta atividade, conforme o demonstram os objetivos definidos, visa, essencialmente, uma tomada de 

consciência e consequente mudança de atitude relativamente aos hábitos da sociedade atual. Para 

isso, contamos com a colaboração de todos aqueles que se queiram envolver nesta iniciativa. 

 

Objetivos: 

Sendo a escola importante para a aprendizagem e o exercício da cidadania, nela dever-se-ão refletir 

preocupações transversais à sociedade, que envolvam diferentes dimensões da educação para a 

cidadania, tais como:  

• Educação rodoviária - promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais, de forma 

a reduzir a sinistralidade rodoviária. 

• A Educação para o Desenvolvimento - promover o direito e o dever de todas as pessoas e 

de todos os povos a participarem e contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável. 

• A Educação para a Igualdade de Género – promover a igualdade de direitos e deveres das 

alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de género. 

• A Educação para a Segurança e Defesa Nacional - consciencializar para a importância do 

património cultural. 

• A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável - promover um processo de 

consciencialização ambiental, de promoção de valores, de mudança de atitudes e de 

comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os alunos para o exercício de uma 

cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais.  

• A Educação para a Saúde - dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e 

valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-

estar físico, social e mental.  

• A Educação do Consumidor - disponibilizar informação que contribua para comportamentos 

solidários e responsáveis do aluno enquanto consumidor. 

• A Educação Intercultural - desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação 

social, criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. 

Recursos Humanos: Professores e alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

Ronfe, 11 de dezembro de 2019 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


